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JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2018. december 10-én Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
munkatervében szereplő, soros, nyílt ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144 Jászboldogháza,
Rákóczi u. 27. alatti emeleti tanácskozó termében.

Jelen vam~ak: Joó-Kovács Balázs, Kobela Margit, Menyhárt Ernő, Szűcs Gergely, Vámosi Norbert —

képviselők

Szűcs Lajos - polgármester
Dr. Dinai Zoltán - jegyző

Meghívott vendég: 4 fő

A polgármester köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület 7 fő személyből áll, az
ülésenjelen van 6 fő képviselő. A Képviselőtestületi ülés határozatképes.

Dr. Pap Béla jelezte, hogy nem tud részt vem~i az ülésen.

Szűcs Lajos: Javaslom, bogy a Képviselőtestület a meghívóban lévő napirendről vegye le a 8.
napirendről a „Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodás módosításának
megtárgyalására tett előterjesztést” a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás kérésére, és helyette a 8.
napirendben az „Előterjesztés a Jászboldogházi Motoros Klub Egyesület kérelmének megtárgyalására”
napirendet tárgyalja meg. A többi napirend változatlan maradna. Van-e a napirendekhez kapcsolódóan
más javaslat, vagy napirend előtti bejelentés, hozzászólás? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy
szavazzunk.

A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta;

105/2018. (XII. 10.) Képviselőtestületi Határozat
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, bogy a mai ülésen a
kiküldött meghivóban lévő napirendeket elfogadja Úgy, hogy a 8. napirenden a Jászsági Szociális

Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodás módosításának megtárgyalására tett előterjesztést leveszi
a napirendről és 8. napirenden a Motoros Klub Egyesület kérelmét tárgyalja meg.

Határidő: 2018. december 10.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

1.1 Napirend
Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről

Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: A sportpályán az elmúlt hetekben megkezdődött a „Sportpark” pályázati támogatással
történő építés előszitése. Az elnyert pályázatnál nem a támogatási pénzt kapjuk meg, és nem az
önkormányzatnak kell a kivitelezést megvalósítani, hanem a helyszín kijelölésével egy támogató által
megbízott kivitelező cég építi meg azt a „B” típusú sportparkot, amelyet megnyertünk. Nagyobbra
pályáztunk, de egy kisebb típusút nyertünk el. A sporteszközök telepítésére 12xl2 m-es területre van
szükség. A Lőtér utcával szembeni területen került kijelölésre a helye, mely az utcaIi~onthoz közel van,
hogy a közvilágítás minél jobban megvilágítsa. beton talpakra fém sporteszközök kerülnek telepítésre,
kb. 8 méteres átniérővel nyolcszög alakzatban gumitéglát fektetnek Ic, hogy megfelelő esési felületet
biztosítsanak hozzá. Amennyiben az időjárás engedi, akkor még a tél folyamán elvégzik a sporteszközök
(7 db) telepítését.



117

A múlt héten keresett meg a Sportegyesület részéről Bodor Máté és Darók Viktor. TAO-s
támogatásból megvalósítandó tervekkel kapcsolatosan folytattunk egyeztetéseket. Ha lesz rá
elegendő támogatás, akkor terveik között szerepel a sportpálya kerítésépítése, Illetve az öltözők
felújítása is. Majd a későbbiekben tárgyalunk arról, hogy az önkormányzat hogyan tudja
támogatni az elképzeléseiket. Bízunk benne, hogy igénybe tudja venni az egyesület a
támogatást, és fel tudja majd használni.
Az elmúlt két hétben sokat dolgoztunk azon, hogy a bölcsőde pályázat benyújtásra kerüljön.
Két hét állt rendelkezésre, hogy az Üres óvodai csoportszobába megterveztessünk egy Új
bölcsődei csoport elindítását. Akadálymentes bejárat és mosdó helyiségek létesítése szükséges.
Ehhez kapcsolódott még a bölcsődei részben a fűtéskorszerűsítés, napelem felszerelés, és
eszközbeszerzések is, bogy minél jobban tudjuk az épületet korszerűsíteni, és minél több
támogatásra tudjuk pályázni. Sajnos telekrendezést kell végezni, mert az óvoda egy helyrajzi
számon van az iskolával, illetve az óvoda előtt lévő közpark telekhatár és a kerítés nem egyezik
a térképpel. Valóságban az óvoda udvar sokkal kisebb lenne, mint az valójában ki van alakítva.
Igy az óvoda udvarából nem tudtunk kellő méretet leválasztani bölcsődei udvarnak. Ezért úgy
tervezzük, hogy az un. piac térkövezett részét bekerítjük az óvodához. A két telek összevonásra
kerül. Majd ebből a részből tudunk a bölcsődei csoportnak játszóudvart kialakítani. A konyha
is erre a helyrajzi számra kerül majd, mert az épület egybe van az óvodúval és az önkormányzat
az üzemeltetője is. Igy az iskola majd teljesen külön helyrajzi számot kaphat. Ha ez Így
megvalósul, akkor nagy szükség lesz a piaccsarnok megépítésére Orvosi rendelő mellé, mert a
jelenlegi zöldségest és a piacteret meg kell szüntetni az óvodánál.
Egyeztettünk az elmúlt hetekben a Faluvédő és Szépítő Egyesülettel a terveikről. December 16-
án a Szent Vendel parkba közösen karácsonyi ünnepséget szervezünk. Tisztelettel hívok és
várunk az ünnepségre az egyesület nevében is mindenkit.
Részt vettem a Boldogházi Földtulajdonosok Közösségének az évzáróján. Beszámoltak az egész
éves tevékenységükről, vadászati lehetőségekről. Nem túl nagy vadászati lehetőségekkel bír a
település környezete, de erre is van igény. Különböző vadászatokon külföldi vendégek is részt
vesznek. A 30 ha alatti földtulajdonosok vadászati bérleti díját az önkormányzat kapta.
Jogszabályváltozás miatt az önkormányzat már nem kap pénzt. A Vadásztársaságnak köszönetet
szeretnék azért mondani, hogy mint minden évben, és most is különböző lőtt vadak
adományozásával támogatták az önkormányzatot, hogy a különböző rendezvényeken
felhasználhassuk.
December 7-én a Jászsági Onkormányzatok Szövetsége tartotta év végi záró ülését, ahol többek
között a 3A Takarékszövetkezet térségünkben bezáró kirendeltségci volt a napirend. A 3A
Takarékszövetkezet megkezdte a kisebb fiókjainak a bezárását. A Jászsági Onkormányzatok
Szövetsége a bezárást elutasító határozatot hozott.
A nyáron volt itt a térség vezetője és arról tájékoztatott, hogy felülvizsgálják a fiókok működését
és lesznek olyan fiókok, ahol csökkentik az üzemeltetést és az ügyfélszolgálatot. Aickor
megnyugtatott, hogy Jászboldogházát nem érint semmilyen leépítés és csökkentés. Jánosbidán
bezárják a takarékszövetkezetet. Elhangzott még Jászfelsőszentgyörgy, Jásztelek és Jászladányi
fiókok 2019. január 1-től történő bezárása is. Információink szerint márciustól újabb
bezárásokra kell majd számítani. A bezárásról az önkormányzatokkal előzetesen nem történt
egyeztetés. Eddig három nagy térségi Takarékszövetkezetet vontak össze, de ez a folyamat még
folytatódni fog. Fokozatosan nagyon sok fiók szűnik meg. Az is lehet, hogy a Jászságban a
Jászberényi és a Jászalsószentgyörgyi fiók marad csak meg. A Jászsági önkormányzatok
tiltakoznak a takarékszövetkezetek bezárása ellen, mert ha ez bekövetkezik, akkor a
kistelepülésen élőknek jelentősen rontja az életmninőségét. Főleg úgy, hogy még a pénzfelvevő
ATM automatákat is meg kívánják szüntetni. Ebben az esetben már nem mondhatjuk, hogy a
Takarékszövetkezet a „Vidék” bankja, mert a kistelepüléseken meg akarják szüntetni a
fiókjaikat.
Ennyiben kívántam beszámolni a két ülés között történt eseményekről, és a tett intézkedésekről.
Kérem a Képviselőtestületet, hogy fogadja cl a tájékoztatót. Van-e kérdés, hozzászólás,
vélemény? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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106/2018. (XII. 10.) Képviselőtestületi Határozat
A két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről.

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadta a két ülés között történt
eseményekről, intézkedésekről szóló tájékoztatót.

Határidő: 2018. december 10.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

2.! Napirend
Előterjesztés a közterület-használatáról szóló rendelet megalkotására

Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző

Szűcs Lajos: A rendelet — tervezetet megkaptuk. Át adom a szót a jegyző úrnak.
Dr. Dinai Zoltán: A település közterület-használatáról szóló rendelete már régi, és nem a hatályos
jogszabályokra hivatkozik. Ezért került sor új rendelet megalkotására. A rendelet —tervezet elkészült, de
még több pontban pontosításokra van szükség. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy tárgyalja meg,
és tegyenek javaslatokat, és a következő ülésre átdolgozás után elfogadásra előkészítjük.
Szűcs Lajos: Egyetértek a tervezett javaslattal, de még pontosításuk szükségesek. Ne az utcán tároljuk
a járműveket, egyéb eszközöket, hanem a tulajdonos gondoskodjon azok elhelyezéséről. En ezzel egyet
értek. Tisztázni kell, hogy mi minősül tárolásnak. Szabályoznunk kell, hogy meddig minősül valami
parkolásnak. Mikortól tárolás? Egyébként nem tudjuk érvényrejuttatni a rendeletet. Az alkalmi árusítás
szabályozása is nagyon fontos, mert akkor tudjuk a rendvédelem segítségét kérni, hogy a rendelet
alapjánjárjon el, ha kell, akkor intézkedjenek.
A mozgóárusítást, felvásárlást nem tilthatjuk meg, mert az jogszabályellenes lenne. Ha ilyen
tevékenységre van engedélye az egész ország területére, akkor az önkormányzat nem tilthatja meg, hogy
a településen is ezt végezze. Hivatalosan csak a rendőrség ellenőrizheti, hogy milyen tevékenységet
végeznek. A házaló kereskedőket is csak a rendőrség igazoltathatja, ha közterület felügyelő és mezőőr
nincs. A közterület-felügyelő vagy mezőőr foglalkoztatása évente min. 6-8 millió forint volna. A másik
oldala, hogy legalább ugyanennyi büntetést be kellene hajtani. Hogyan? Ez régóta visszatérő probléma,
de sajnos soha nem jutottunk vele előbbre.
Dr. Dinai Zoltán: A mezőőr foglalkoztatása lenne a megoldás. Igény lenne rá, ha a foglalkoztatását az
állam támogatná.
Szűcs Laios: Van-e olyan kérdés vagy javaslat, ami még a lakosságot foglalkoztatja és megoldás
szükséges hozzá.
Dr. Dinai Zoltán: Ki kaphat mentességet a közterület-használati díj alól? Kapjon-e valaki? Határozzunk
e meg ilyet?
Szűcs Lajos: Kell-e ezt meghatározni? El kell dönteni. Van-e az elhangzottakhoz kérdés, hozzászólás,
vélemény? Amennyiben nincs, akkor javaslom, hogy most ne fogadjuk el a Közterület-használatáról
szóló rendelet-tervezetet, mert sok a tisztázandó kérdés. Kérem a Képviselőtestületet, hogy gyűjtsük a
javaslatokat, és a Jegyző úr felé tegyék meg. Kérjük a Jegyző urat, hogy a javaslatok alapján a következő
Képviselőtestületi ülésre dolgozza át a rendelet-tervezetet. Kérem, hogy szavazzunlc.

A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

107/2018. (XII. 10.) Képviselőtestületi Határozat
A Közterület-használatáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a Közterület-
használatáról szóló rendelet-tervezetet, de elfogadásra nem tartja alkalmasnak.

A Képviselőtestület felkéri a Jegyzőt, hogy a következő ülésre dolgozza át a rendelet-tervezetet,
majd újra tegye napirendre.

Határidő: a következő Képviselőtestületi soros ülés



119

Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

a Képviselőtestület tagjai
Dr. Dinai Zoltán jegyző

3.! Napirend
Előterjesztés a települési támogatásról szóló 1/20 15. (11.24.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző

Szűcs Lajos: A települési támogatásról szóló rendelet módosítására a temetési segély újra bevezetése
miatt van szükség, hogy a temettetés költségeinek enyhítéséhez települési támogatást tudjon az
önkormányzat nyújtani az elhimyt hozzátartozó részére. A rendelet — tervezetet a Szociális és
Egészségügyi Bizottság ülésén tárgyalta. Atadom a szót a bizottság elnökének, hogy ismertesse a
bizottság javaslatát.
Kobela Mar~it: A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja, hogy a települési támogatások között
a temetési segély is szerepeljen. A temetési segély összegére a javaslat: 30.000,- Ft egyösszegű
támogatás.
Szűcs Lajos: Javaslom, hogy a bizottság javaslatát fogadja el a Képviselőtestület. Van-e más javaslat?
Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:

11/2018. (XII. 11.) Önkormányzati Rendelet

A települési támogatásról szóló 1/2015. (11.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4./Napirend
Beszámoló az önkormányzat 2018. évi adóügyi tevékenységéről, az adóbevételek teljesítése érdekében
tett intézkedésekről és az adóbevételek felhasználásáról.

Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző

Szűcs Laios: Köszönjük a beszámoló elkészítését. Az év elején adóellenőrzést végeztünk. 5 évre
visszamenőleg ellenőriztük az adókintlévőséget is, amelyek az adókötelezettség be nem fizetéséből
keletkeztek. Az iparűzési adónál olyannal is találkoztunk, bogy az adóalanyok nem készítették cl a
bevallást sem az elmúlt években. Sok esetben abból keletkezett, hogy vagy befejezte az őstermelői
tevékenységet, vagy elhalálozott, de a hivatalba nem került bejelentésre, hogy a tevékenysége megszűnt
és nem tett záró bevallást. Mivel nem teljesítette az őstermelő a bevallási kötelezettségét, ez nyilván volt
tartva. Találtunk olyat is, akik egy vagy több alkalommal elmulasztották a fizetési kötelezettségüket.
Ellenőriztük, hogy ezek a cégek vagy személyek kaptak-e felszólításokat, és arra hogyan reagáltak.
Ebben az évben ismét kaptak felszólítást, illetve jelentős számban fizetésből vagy más jövedelemből
fizetési letiltásokra is sor került. Ezekben az esetekben bevezetésre került 5.000,- Ft. eljárási díj
felszámolása is. Ekkor már az adóalanynak nemcsak az adótartozást kell megfizetni, hanem az eljárási
díjat is. Meghaladta az egymillió forintot a letiltásokból behajtott adó összege. Jelenleg is egymillió
feletti követelése van az önkormányzatnak a lakosság, illetve a cégek irányába. Sok esetben
figyelmeztettük már a lakosokat, hogy kiemelten kezeljük azt, ha az adóalanynak egy évet meghaladó
tartozása van. Mindent megteszünk azért, hogy a tartozások behajtásra kerüljenek. Letiltást, jármű
forgalomból való kivonását kezdeményezzük, és végső esetben ingatlanra való ráterhelést eszközölünk.
A földbivatahál való eljárási díj 12 eFt. és ugyanennyi a törlése is. Reméljük, hogy mindezeknek
elegendők lesznek, és a jövőben a lakosok, cégek jobban odafigyelnek az adófizetési kötelezettségökre.
Sajnálom, bogy az elmúlt években nem voltunk szigorúbbak, és nem fordítottunk erre kellő figyelmet.
Fontos, hogy akinek fizetési kötelezettsége van, az fizessen időben. Annyit szeretnénk elérni, bogy a
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jogszabályok alapján előírt kötelezettségeknek minden lakes tegyen eleget. Erre kérem a hivatali is,
hogy a feladatot vegyék szigorúbban! Adómérték emelés nem volt. A beszedett adó összege növekszik.
Nagyon sajnáljuk azt, hogy a beszedett gépjármű adóból már csak a 40 % marad az önkormányzatnál.
Kérem a Képviselőtestületet, hogy fogadja cl a beszámolót. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény?
Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

108/2018. (XII. 10.) Képviselőtestületi Határozat
Az önkormányzat 2018. évi adóügyi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta az önkormányzat 2018.
évi adóügyi tevékenységéről, az adóbevételek teljesítése érdekében tett intézkedésekről és az

adóbevételek felhasználásáról szóló beszámolót.

Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Dinai Zoltán —jegyző

5./Napirend
Előterjesztés az ár-és díjtételek felülvizsgálatának megtárgyalására

Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos:Az önkormányzatnál alkalmazott ár-és díjtételekben történő változásra a 2019. január 1-től
az önkormányzati tulajdonban lévő lakóingatlannak nem minősülő ingatlan (ingatlanrész) bérbeadása,
haszonbérbeadása tevékenységére adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adóköteles tétel
választás miatt van szükség. Valamint az önkormányzati lakásoknál javaslom, hogy emeljünk díjat, az
eddigi 230,- FtIrn2Ihó összegről 300,- FtIm2/hó összegre. Az előző határozatban több olyan tétel volt,
amelyek már szerepelnek valamelyik rendeletünkben. Ezeket a tételeket kivettük a határozati
javaslatból. Van-e más javaslat? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

109/2018. (XII. 10.) Képviselőtestületi Határozat
Az önkormányzatnál alkalmazott ár-és díjtételek elfogadásáról

Jászboldogháza község önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta az önkormányzatnál
alkalmazott 2019. január l-től hatályos ár-és díjtételeket. (A táblázat a határozat mellékletét képezi.)

A Képviselőtestület 2019. január 1-től hatályon kívül helyezi a 69/2016.(VII. 11.) számú ár-és díjtételek
elfogadásáról szóló Képviselőtestületi határozatot.

Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Dinai Zoltán — jegyző
Sasné Szöllősi Anita — pénzügyi ügyintéző

Tóth Regina — pénztáros
Irattár

6.1 Napirend ..

Előterjesztés temetőről és temetkezésről szóló 412010.(W.28.) Onkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző
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Szűcs Lajos: Átadom a szót a Jegyző Úrnak,
Dr. Dinai Zoltán: A rendelet módosítás az Új temetkezési szolgáltató változása miatt vált szükségessé.
A közszolgáltatási szerződést a rendelet- tervezet I. számú mellékletét képezi. A köztemetőben
alkalmazandó dijtételeken nem kívánunk változtatni. A díjakat a rendelet-tervezet 2. számú melléklete
tartalmazza. Javaslom a rendelet-tervezet elfogadását. A rendelet-tervezetet a Szociális és Egészségügyi
Bizottság is megtárgyalta. Atadom a szót a bizottság elnökének.
Kobela Margit: A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta. A rendelet mellékletét képező
díjak közül kikerült a sírásási díj és az urnás temetés a szolgáltató változás miatt. A bizottság ezzel a
módosítással elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Szűcs Lajos: Van-e kérdés, hozzászólás vagy más javaslat? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy
szavazzunk. Javaslom a rendelet-tervezet elfogadását.

A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:

12/2018. (XII. 11.) Önkormányzati Rendelet

A temetőről és a temetkezésről szóló 4/2010. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

7./ Napirend
Beszámoló a Közmunkaprogram 2018-ban elvégzett feladatairól

Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: A beszámoló részletesen taglalja az ez évi közmunkaprogramokat. A kimutatás tartalmazza
a ráfordított béreket, járulékokat, és az anyagi kiadásokat is. A közmunkaprogramban dolgozóknak
valamilyen szinten megelégedést jelent a programban történő részvétel, és nem törekednek arra, hogy
kilépjenek a munka világába. Sajnos nagyon alacsony a munkabérben részesülnek, de ebben az évben
is nagyon sok munkát elvégeztünk a programban dolgozókkal. A dolgozók nagyrészt kint a szabadban
fizikai munkát végeznek, időjárástól függetlenül télen, nyáron a melegben, hidegben, szélben, esőben,
napsütésben. Önkormányzat részéről elégedettek lehetünk az elvégzett munkával. Nélkülük nem
tudnánk a települést és intézményeinket, ingatlanainkat ilyen tisztán, rendben tartani. Sokszor olyan
munkát végeznek, amelyet észre sem veszünk, ha rendben van, de ha nem lennének elvégezve azok a
feladatok, akkor nagyon sok rossz kritikát kapnánk. Nagyon sokszor Ott is összeszedjük a szemetet,
amely már nem is hozzánk tartozik. Sokszor a hatáskörünket is túllépjük azért, bogy minél szebb
környezetet alakítsunk ki. Dologi kiadásokra több, mint 10 millió forint támogatást kaptunk, amelyet
aszfaltra, egyéb anyagokra, eszközökre, munkaruhára, védőfelszerelések beszerzésére fordíthattunk.
Ebben az évben is végre tudtuk hajtani azt, amit beterveztünk. Nem volt visszafizetési kötelezettségünk.
A kőzmunkaprogramban dolgozókkal együtt nyáron is sor került egy közös ebéd elfogyasztására, majd
karácsony előtt is tervezünk egy közös ebédet, ezzel is megköszönve ez évi munkájukat.
A mezőgazdasági program koordinálását Joó-Kovács Balázs alpolgármester végzi folyamatosan. Fóliás
növényeket termesztettek, külterületi földet műveltek, különféle zöldségeket termeltek. Hozzájuk
tartozott a virágosítás, locsolás, stb. Ezúton is köszönetemet fejezem ki a munkájáért. A közmunka
ellenőrzést nagyon szigorúan végzik, hiányosság nem volt. Evről évre nehezebb elvégezni jól azokat a
feladatokat, amelyek már szakértelmet is igényelnének. Atadom a szót a részére.
Joó-Kovács Balázs: A mezőgazdasági feladatvégzés mindenkor folyamatos figyelmet igényel. Nehéz
volt megtartani a programot. A tervezés során napra előre kell elkészíteni a programot. Ez nem egyszerű
Úgy végezni, hogy az elvárásoknak is megfeleljünk. A tervet tudtuk teljesíteni, még egy kicsivel több
terményt tudtuk előállítani, mint amit terveztünk. Sajnos többségében a zöldségek a nyáron készülnek
el, amikor a konyha felvevőképessége nem olyan nagy, de igyekeztünk hagymával, édesburgonyával
ezt ellensúlyozni. Mindezek mellett nagyon sok plusz munkát is el tudtunk végezni. Köszönöm szépen!
Szűcs Laios: Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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110/2018. (XII. 10.) Képviselőtestületi Határozat
A Közmunkaprogram 2018. évben elvégzett feladatairól szóló beszámoló elfogadásáról

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete elfogadta az önkormányzat
Közmunkaprogram 2018’ évben elvégzett feladatairól szóló beszámolót.

Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Dinai Zoltán —jegyző

8./ Napirend
Előterjesztés a Jászboldogházi Motoros Klub Egyesület kérelmének megtárgyalására

Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: A Jászboldogházi Motoros Klub Egyesület 2019. május második hétvégéjén az eddigi
hagyományok alapján a strandftirdő és kemping területén szeretné megrendezni a követő motoros
fesztivált. Az egyesület kéri a rendezvényhez az önkormányzattól a helyszín íngyenes biztosítását.
Javaslom, hogy változatlan formában, és feltételek mellett támogassuk a kérésüket. Van-e más javaslat,
kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

111/2018. (XII. 10.) Képviselőtestületi Határozat
A 2019. évi Motoros Találkozó megrendezéséhez terület biztosításáról

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete megtárgyalta a Jászboldogházi Motoros
Klub Egyesület (5144 Jászboldogháza, Rózsa u. 10.) kérelmét, és az alábbiak szerint döntött.

Az önkormányzat 2019. május 10-12-én tartandó Motoros Találkozó megrendezéséhez az előző
évekhez hasonló feltételekkel térítésmentesen biztosítja a Strandflirdő területét.

A Képviselőtestület felkéri az egyesület képviselőjét, hogy a terület bérlésével kapcsolatos részleteket a
találkozó megrendezése előtt Szűcs Lajos polgármesterrel egyeztesse.

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyeztetéseket követően a bérleti szerződést
Írja alá.

Határidő: 2019. április 30.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Dinai Zoltán —jegyző
Jászboldogházi Motoros Klub Egyesület — Laki Zsolt elnök (5144 Jászboldogháza, Rózsa u. 10.)

Irattár

9/ Napirend
Beszámoló fejlesztésekről, pályázatokról 2018. évben

Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: A pályázatokról bővebben a Képviselőtestületi üléseken az év folyamán már tárgyaltunk.
Az írásos beszámoló a 2018. évben elnyert, és bírálat alatt lévő, benyújtott pályázatokat összesítve
tartalmazza. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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112/2018. (XII. 10.) Képviselőtestületi Határozat
2018. évben történt fejlesztésekről, pályázatokról szóló beszámoló elfogadásáról.

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az elhangzott szóbeli kiegészítéssel
együtt elfogadta 2018. évben történt fejlesztésekről, pályázatokról szóló beszámolót.

Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Dinai Zoltán —jegyző

1O./ Napirend
Előterjesztés a Képviselő-testület 2019. évi munkarendjére

Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Laios: Az előző évekhez hasonlóan 6 soros Képviselőtestületi ülést tervezünk. A munkaterv —

tervezetben csak a legfontosabb napirendek szerepelnek, de amennyiben szükséges, akkor soron kívüli
ülést hívunk össze. Kérem minden Képviselőtől, hogy a betervezett ülések időpontjait tervezzék be a
naptárjukba. Javaslom a munkatervtervezet elfogadását. Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nhics,
kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

113/2018. (XII. 10.) Képviselőtestületi Határozat
A Képviselőtestület 2019. évi munkatervéről

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete a Képviselőtestület 2019. évi munkatervét
elfogadta. (A munkaterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Dinai Zoltán —jegyző
Képviselőtestület tagjai

11./Napirend
Egyebek

Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Laios: Jánoshida Község Önkormányzatának Képviselőtestülete határozatot hozott Jánoshidai 3A
Takarékszövetkezeti Kirendeltség 2019. január 1-vel történő bezárási szándékának visszavonási
kérelme, és legalább a jelenlegi nyitva-tartás fenntartása és a településen egyedüli helyi 24 órás ATM
működésének folyamatos biztosítása érdekében.
Arról már a két ülés között történt események beszámolójában már szóltam, hogy a Jászsági
Onkormányzatok Szövetségének ülésén is napirendre került, és a Szövetség határozatot hozott a
takarékszövetkezetek bezárása ellen. Javaslom, hogy kérjük a 3A Takarékszövetkezetet, hogy a
Jászságban és Jászboldogháza településünkön működő kirendeltséget továbbra is üzemeltessék, ne
zárják be, mert az nagymértékben rontaná az itt élő lakosság életminöségét. Valamint kérjük továbbá az
ATM továbbiakban történő fenntartását is. Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem, hogy
szavazzunk.

A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:



114/2018. (XII. 10.’) Képviselőtestületi Határozat
3A Takarékszövetkezet tevékenységét érintő kirendeltségeinek leépítéséről

Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete kinyilvánítja azon kérését a 3A
Takarékszövetkezet felé, bogy a Jászságban és Jászboldogházán működő kirendeltségek a jövőben is
fenntartsák és üzemeltessék.

Ezen kirendeltségeket a kistelepülések Fontos szolgáltató egységének tekintjük és bezárásuk vagy
leépítésük nagymértékben rontja az itt élők életminőségét.

Kérjük továbbá, hogy a településeken található ATM -et fenntartani szíveskedjenek.

Azzal a kéréssel fordulunk a 3A Takarékszövetkezethez, mint számlavezető pénzintézetünkhöz, hogy a
településünket érintő átszervezéssel kapcsolatosan azt megelőzően 90 nappal korábban egyeztetni
szíveskedjenek Jászboldogháza község önkormányzatával.

Határidő: Azonnal.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester

3A Takarékszövetkezet (1837 Budapest)
Pénzügyminisztérium (1369 Budapest, Pf.:481

Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Szervezetek Felügyeletéért Felelős Ugyvezető Igazgató (Budapest
1850)

Pócs János Országgyűlési képviselő (5100 Jászberény, Hold u. 2.,
Jászsági Onkormányzatok Szövetsége, Farkas Ferenc elnök 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út

2.
3 A Takarékszövetkezet Jászboldogházai Kirendeltsége 5144 Jászboldogháza, Kossuth L. u. 2.

Irattár

Szűcs Lajos: Ezúton is tisztelettel meghívom a Képviselőtestület tagjait az Általános Iskola és
Sportcsarnok felújításával kapcsolatos „Komplex energetikai fejlesztés a jászboldogházi
közintézményekben.” TOP-3.2.1-15-JNI-20l6-00009 számú pályázat projektzáró ünnepségre 2018.
december 19-én 11 órára valamint a 17 órától tartandó önkormányzati karácsonyi ünnepségre.

Van-e kérdés, vélemény, bejelentés? Ha nincs, akkor köszönöm a Képviselőtestület mai ás az egész éves
munkáját, és az ülést bezárom.

(Szucs Lajos) (Dr. Dinai Zoltan)
polgármester jegyző



Jászboldogháza Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
E LN O K ETO L

14/2018.

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívoni a Képviselő-testület munkatervében szereplő soros ülésére

2018. december 10-én, hétfőn délután 15,00 órára

AZ ÜLÉS HELYE: Községháza Tanácskozó emeleti terme

Javasolt napirendi pont:

1./Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről
Előadó: Szűcs Lajos polgármester - szóban

2./Előterjesztés a közterülethasználatáról szóló rendelet megalkotására
Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző — írásban

3./ Előterjesztés a települési támogatásról szóló 1/2015. (11.24.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző szóban, írásban

4./ Beszámoló az önkormányzat 2018. évi adóügyi tevékenységéről, az adóbevételek teljesítése érdekében tett
intézkedésekről és az adóbevételek felhasználásáról.

Előadó: Dr. Dinal Zoltán jegyző szóban, írásban

5 ./ Előterjesztés az ár-és díjtételek felülvizsgálatának megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

6.! Előterjesztés temetőről és temetkezésről szóló 4/2010.(IV.28.) Önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző — írásban

7.! Beszámoló a Közmunkaprogram 201 8-ban elvégzett feladatairól
Előadó: Szűcs Lajos polgármester - írásban

8.1 Előterjesztés a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodás módosításának megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester — írásban

9.! Beszámoló fejlesztésekről, pályázatokról 2018. évben.
Előadó: Szűcs Lajos polgármester — írásban

10.1 Előterjesztés a Képviselő-testület 2019. évi munkarendjére
Előadó: Szűcs Lajos polgármester - írásban

11./Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Jászboldogháza, 2018. december 4.

) Szüc~ Lajos
~„4o1gármester

A Képviselőtestületi ülés napirendjeinek írásos mellékletei megtalálhatók a www.iaszboldo~haza.hu
honlapon.



Jászboldogháza Községi Önkormányzat

5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27.
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5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27.

INAPIREND



Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

.. .32018. ( ) önkormányzati rendelete

A közterületek használatáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet
átalakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.* (5) bekezdésében

valamint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. ~ (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX

törvény 13.* (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli

A rendelet hatálya

(1) E rendelet hatálya Jászboldogháza község közigazgatási területén belül az ingatlan
nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi fö ldrészletekre.
(2) E rendelet rendelkezései minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetre vonatkoznak, akik állandó, vagy ideiglenes jelleggel a község
területén tartózkodnak és tevékenykednek.

2. ~

A közterület-használati engedély

(1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához közterület használati engedély
szükséges.

(2) A polgármester engedélye szükséges:

a) Közterületre 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, hirdetőberendezés,
üzleti védőtető, cég- és címtábla elhelyezésére,

b) Árusító és egyéb pavilon /pl.: élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap,
dohány árusítására szolgáló bódé, pavilon! elhelyezésére,

c) aflcakni és mozgóárúsításra,
d) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére,
e) kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport- és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos

tevékenység céljára,
1) közterületen végzett szolgáltatásokra,
g) üzemképtelen jármű ideiglenes tárolására.

(3) A Képviselő-testület engedélye szükséges szobor, emlékmű és köztárgyak elhelyezésére.



(4) Nem kell közterület-használati engedély:

a) Tüzelő, vagy egyéb dolog és tárgy vagy egyéb anyag ipi.: költözködés során bútorok és
egyéb háztartási felszerelések feltéve, hogy a 24 órát nem haladja meg és a közlekedést
nem akadályozza.!

b) építéshez szükséges anyagok, segédeszközök és segédszerkezetek 48 áránál rövidebb
időtartam lerakására, illetve elhelyezésére, amely a közlekedést nem akadályozhatja.

c) közmű- és egyéb vezetékek !elektromos, gáz, víz, távfűtő, csatorna, stb.! halasztást nem
tűrő hibaelhárítása esetén.

d) Kerékpártámasztók és virágtartók, egyéb díszítő eszközök elhelyezésére, amely sem a
gyalogos, sem a gépjármű forgalmat nem akadályozhatja

(5) Nem engedélyezhető közterület- használat:

a) tűz-és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására,
b) sérült, roncs és forgalomból kivont jármű, szemét !háztartási vagy kommunális),

valamint munkagép, lakókocsi közterületen történő tárolására
c) 3.500 kg össztömeget meghaladó súlyú jármú — tehergépkocsi, autóbusz, mezőgazdasági

vonatató, nyerges vontató, lassú jármű, járműszerelvény, pótkocsi, munkagép —

közterületen történő tárolására,
d) a lakosság nyugalmát erősen zavaró, vagy a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére,
e) eseti rendezvények kivételével, szeszes ital árusítására,szexuális áruk forgalmazására.

(6) A község főútvonalához tartozó közutak mentén engedély közrend, közúti biztonság és
községi környezet védelme figyelembe vételével, az illetékes szakhatóság hozzájárulásával
adható ki.

(7) Nem helyezhető el hirdető-berendezés és hirdetmény

a) közparkban
b) középületek falain
c) közterületen álló fákon és egyéb berendezési tárgyakon !pl. buszváró, pad!, kivéve

villanyoszlop
d) emlékműveken
e) szobrokon.

3. ~

Az engedélyező hatóság

(1) A közterület-használati engedély előkészítését a jegyző végzi. A kérelmet a jegyzőhöz e
rendelet 4. paragrafhsában előírtak szerint kell benyújtani. Az engedély megadása a
polgármester, a 2.* (3) bekezdésben szabályozott esetben pedig a Képviselő-testület
hatáskörébe tartozik.



A döntés meghozatalára az önkormányzati hatósági ügyekre vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.

(2) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.

(3) Közterület-használati engedély
a) ideiglenes jelleggel, meghatározott idő elteltéig,
b) a megállapított feltétel bekövetkeztéig,
c) visszavonásig adható meg.

(4) A meghatározott időtartamra kiadott engedély kérelemre meghosszabbítható.
(5) A közterület-használati engedély másra nem ruházható át.

4. ~

Az engedély iránti kérelem

(1) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét, személyi igazolványa számát,
b) állandó lakóhely, székhely címét,
c) közterület-használat célját, időtartamát,
d) a közterület-használat helyét, módját, mértékét /m2-ben!, az engedélyhez használt utca

berendezési tárgy műszaki leírását, /anyag, rögzítés módja, forgalmi rendszám, típus,
stb.!,

e) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat számát.

(2) Az engedély megadása során figyelembe kell venni az építésügyi szabályokat,
településrendezési tervet, a községképi, műemléki feltételeket, közlekedésbiztonsági
szabályokat.

(3) Az építési munka végzésének, időtartamára szóló engedélyben elő kell Írni:

Járda- és útburkolatok, kertészeti létesítmények, fák, csatornák, csapadékvíz elvezető árkok,
átereszek, korlátok, továbbá a közterület-használat folytán előállt rongálások saját költségen
történő helyreállítását, a használt közterület folyamatos tisztántartását, rendjének fenntartását
és visszaadás előtti feltakarítását.

5. ~

A közterület-használat megszűnése és az engedély megvonása



(I) Közterület-használat közérdekből bármikor megszüntethető, ilyen esetben az engedélyes
részére — kérelmére — máshol kell a közterület-használat lehetőségét biztosítani.

(2) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra
és módra használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének a felszólítást követő 30 napon belül
nem tesz eleget.

(3) Aki a közterületen tartózkodik, vagy felszereléseit használja, köteles olyan magatartást
tanúsítani, hogy mások nyugalmát, pihenését, szórakozását, sportolását ne zavarja és a
közerkölcsöt ne sértse.

6. ~

A közterület-használati díj

(1) Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni. A fizetendő díjak
összegét a Képviselő-testület ár-és díjtételekről szóló határozata alapján kell
megállapítani.

(2) A létesítmények elfoglalt közterület nagyságának meghatározásáról a létesítmény
közterületre eső vízszintes területét, cég, cím és hirdetőtábla, hirdető-berendezés esetén
hirdetési felületét kell számításba venni.

(3) A használati díj meghatározásakor minden megkezdett négyzetméter, nap és hónap
egésznek számít.

(4) A közterület-használati díj beszedését az Önkormányzati Hivatal Jászboldogházi
Kirendeltsége végzi.

(5) Az engedélyes a közterületi használati díjat a közterület tényleges használatára, illetve a
közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.

7.~
Mentesség a közterület használati díj megfizetése alól

A polgármester a következő esetekben a közterület-használati díj fizetése alól —kérelemre
részben vagy egészben felmentést adhat:

a) jótékony, vagy közcélú rendezvény esetében,
b) ha az engedélyes családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb

összegét nem éri el.



8. ~

A közterület jogellenes használata

(1) Attól az engedélyestől, aki a számára megállapított közterület-használati díjat az
engedélyben megjelölt módon és határidőn belül nem Űzeti meg, a közterület-használati
engedélyt meg kell vom~i és az Ah. szerinti közigazgatási végrehajtás szabályait kell
alkalmazni.

(2) Az engedély megvonása és végrehajtási eljárás indítása előtt az engedélyest fel kell
szólítani tartozása 3 napon belüli rendezésére.

(3) Az engedély megvonását követően az engedélyest fel kell szólítani az eredeti állapot
visszaállítására.

(4) Az az engedélyes, akinek a közterület-használati engedélye díjfizetési kötelezettsége
elmulasztása miatt lett visszavonva, közterület-használati engedélyt nem kaphat mindaddig,
amíg a hátralékát nem rendezi. Ugyanezen szankció alkalmazandó abban az esetben is, ha a
közterület használója a díjfizetési kötelezettségét nem megfelelő összegben és határidővel
teljesítette.

9. ~
A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése

(1) Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait aki:
a) a közterületet hatósági engedély nélkül a rendelettől eltérő célra veszi igénybe,

vagy az engedélytől eltérően használja,
b) a közterületet hatósági engedély nélküli árusítás, vagy hirdetés céljára veszi

igénybe, vagy a kiadott engedélytől eltérően használja,
c) közterületen a közhasználatú létesítményeket, berendezéseket a rendeltetéstől

eltérő módon használja vagy beszennyezi,
d) közterületen zaklató, másokat zavaró módon árusít, osztogat vagy szolgáltatást

nyújt,
e) üzemképtelen járművet a közterületen engedély nélkül tárol.

(2) A közterület használatával kapcsolatban felmerült panaszra a jegyzőnek van hatásköre.

1o.~.

(1) Közterület használatának ellenőrzésére a polgármester és a jegyző jogosult.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének jogkövetkezményeiről külön

rendelet rendelkezik.

11.~

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK



(1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.
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. Napirend

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.. ../2018.(...) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról szóló
1/2015. (11.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 134/E. *-ában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. * (1)
bekezdés 8. pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 45. ~ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:

l.* A települési támogatásról szóló 1/2015. (11.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 4.* (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Pénzbeli ellátás.)
„c) temettetés költségeihez nyújtott települési támogatás.”

2.* A Rendelet 8.* (5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A települési lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége
az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy
négyzetméterre jutó elismert havi költség összege 450.-Ft.”

3.* A Rendelet a következő 12/A *-al egészül ki:
„12/A. ~ (1)Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként települési
támogatás állapítható meg az elhunyt eltemettetéséről gondoskodó személy részére, ha a
temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.

(2) A temetési segély mértéke a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 15 %-a.

(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét a Képviselő-testület évente a
költségvetési rendeletében állapítja meg.

(4,)A kérelemhez mellékelni kell a temetés költsége iről a kérelmezó’ nevére kiállított számla
eredeti példányát.

(5)A megállapított települési támogatás összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az
arról szóló határozat számával együtt a temetési számiára rá kell vezetni és a számlát a
kérelmező részére vissza kell adni.

(6) A temetési segély megállapításáról a polgármester dönt.

4.* (l)Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.
(2) A 3. ~ rendelkezései csak a 2019. január 1. napját követő temetések esetében
alkalmazhatók.

Szűcs Lajos Dr. Dinai Zoltán
polgármester jegyző



Jászboldogbáza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2018.(XII. 11.) Önkormányzati rendelete

a települési támogatásról szóló
1/2015. (11.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 134/E. ~-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. ~ (I) bekezdés 8. pontjában, a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. * (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.* A települési támogatásról szóló 1 2015. (11.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 4.~ (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Pénzbeli ellátás.)
„c) temettetés költségeihez nyújtott települési támogatás.”

2.* A Rendelet 8.* (5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A települési lakásfenntartási támogatás esetében a lakósfenntartás elismert havi költsége az
elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre
jutó elismert havi költség összege 450.-Ft.”

3.~ A Rendelet a következő 12/A *-al egészül ki:
„12/A. ~ (1)Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként települési
támogatás állapítható meg az elhunyt eltemettetéséró’l gondoskodó személy részére, ha a temetési
költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.

(2) A temetési segély összege 30.000,- Ft.

(3)A kérelemhez mellékelni kell a temetés költsége iröl a kérelmező nevére kiállított számla eredeti
példányát.

(4)A megállapított települési támogatás összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az arról szóló
határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a kérelmező részére viss:a
kell adni.

(5) A temetési segély megállapításáról a polgármester dönt.”

4.~ (»Ez a rendelet 2019. január I. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
(2)A ~ rendelkezései csak a 2019. janu’ napját követő temetések esetében alkalmazhatók.

Jászboldogháza, 018. december 1 (
‚~ Dr. DirRJ1~)

polgármester jegyző
*

Kihirdetve: Jászboldogháza, 2018. december 11.

Dr.
jegyző
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Beszámoló az önkormányzat adóügyi tevékenységéről

Az adóügyi feladatok

E tevékenység keretében végezzük a helyi adókra, és a gépjárműadóra vonatkozó,
törvényekben és más jogszabályokban előírtakra figyelemmel az önkormányzat által
bevezetett adók - magánszemély kommunális adója, iparűzési adó, Idegenforgalmi adó—
előírásával, nyilvántartásával, kezelésével, beszedésével, elszámolásával, adóellenőrzéssel, az
adók- és adók módjára behajtandó köztartozások beszedésével, az adózással összefüggő
bejelentések, kérelmek, nyilatkozatok intézésével, hatósági bizonyítványok, igazolások
kiadásával kapcsolatban előírt feladatokat.

Adókivetés

Az iparűzési adóbevallások leadásának határideje minden év május 31-e határidőig 353.-db
bevallás érkezett, magánszemélyek kommunális-adó bevallás leadási határideje az
adókötelezettség keletkezését, változását követő 15 napon belül van melyre ebben az évben
72 db változás érkezett. Gépjárműadó esetében a bevallásadási kötelezettség 2003. XII. 31-el
megszűnt. 2004. I. 1-től az adóhatóság a gépjárműadót az Okmányiroda adatszolgáltatása
alapján állapítja meg kivetéssel melyben 455 db változás történt az idén.
A gépjárműadó esetében 2013. január elsejétől a beszedett gépjárműadó 60 %-a a Magyar
Államkincstárhoz befizetendő, az adó 40%-a marad az önkormányzatoknál.

A bevallások beérkezése után a adóbevallások adatait egyeztetjük a számítógépes
törzsadattári nyilvántartásban a már rendelkezésre álló adatokkal, ha eltérést tapasztalunk a
változásokat átvezetjük. Abban az esetben, ha az adóalany a nyilvántartásban nem szerepel,
számítógépes nyilvántartásba vesszük.

Amennyiben az adókötelezettség a bejelentéssel, illetve a bevallással egyidejűleg keletkezik,
akkor az adómentesség feltételeinek vizsgálatára kerül sor. A feltételek fennállása esetén az
adózó az adófizetési kötelezettség alól mentesül.
A tértivevény visszaérkezését követően megtörténik az ügyiratba szerelés, a határozatok
alapján az adó összegének előírása, illetve törlése és az esedékesség időpontjának rögzítése a
számítógépes nyilvántartásban.

Adóbefizetések

Az adótlzetések feldolgozása az adóügyi előadó által történik. A pénzintézettől naponta
beérkező számlakivonatok (adónemenként) ellenőrzésre kerülnek. A kivonatokról
számlakivonat-nyilvántartás készül. A tételes pénzforgalom és a számlakivonat adatai közötti
egyezőség megállapítása után történik a befizetések lekönyvelése az adózók egyedi számláira.

Amennyiben a kivetett adóra a befizetés beérkezett, az adó lekönyvelésével lezárul a
folyamat. A befizetési határidő eredménytelen eltelte után a hátralékkal rendelkező adózókról
hátralékos lista készül, és megindul az adóbehajtási eljárás.



A következő táblázat a befolyt adóbevételek adónemenkénti megoszlását mutatja ezer
forintban:

Adónem 2014.év 2015. é’,’. 2016. év 2017. év 2018. 12.
03.-ig

iparűzési adó 21.936 21.447 25.570 26.529 27.402
magánszemélyek kommunális 4.400 4.390 4.622 4.662 4.785
adója
Idegenforgalmi adó 0 0 0 56 73
pótlék, bírság 209 55 82 57 186
gépjárműadó 4.420 4.000 4.505 4.493 4.396
összesen 30.965 29.892 35.517 35.797 36.842

Adóbehaitás

Az adóhátralékkal rencielkezőkről készült lista alapján fizetési felhívás kerül kiküldésre,
melyben tájékoztatást kap az adófizetésre kötelezett személy a hátralék összegéről, amely
ebben az évben 219 db. volt.

Az végrehajtási eljárás lefolytatása céljából magánszemély esetében a lakóhely szerinti, jogi
szerv és egyéb szervezet esetében az illetékes állami adóhatósághoz -6 esetben- hátraléki
kimutatás kerül megküldésre.

A gépjárműadóval rendelkező hátralékosok egy évet meghaladó gépjárműadó tartozása
esetében intézkedés történik az Okmányiroda felé a gépjármű forgalomból való kivonására.

A felszólítást követően az adóhátralék rendezésének vizsgálata után, amennyiben a felhívás
eredménytelen, a végrehajtási eljárás megindítására került sor.

A bankszámlával rendelkező hátralékosok számlája ellen azonnali beszedési megbízást -14
esetben-, a munkahellyel rendelkezők esetében munkabérre irányuló fizetési letiltás -17
esetben- kibocsátása történik.
Amennyiben az eddig foganatosított intézkedések nem vezettek eredményre, illetve a
hátralékosok bankszámlával, vagy munkabérrel nem rendelkeznek, akkor az adós
tulajdonában lévő ingatlan felkutatására kerül sor, amelyre jogosult az adóhatóság
végrehajtási, illetve jelzálogjogot bejegyeztetni ebben az évben 3 ingatlanra. A hatályos
végrehajtási törvény alapján ingó dolgok végrehajtására is sor kerülhet.
Amennyiben az adózó nem rendelkezik lefoglalható ingó-és ingatlan vagyontárggyal, valamint
a végrehajtási eljárás nem jár eredménnyel, akkor az adótartozás 5 év alatt évül el.



Az adóügvi előadó egyéb feladatai

- Adóigazolások, vagyoni bizonyítványok kiállítása:
Az adózó kérelmére annak igazolására, hogy rendelkezik-e adótartozással, adóigazolás
kiadására kerül sor.

- Adó-és értékbizonyítvány kiállítása:
Megkeresésre az ingatlanok forgalmi értékéről adó-és értékbizonyítvány kiadása
történik, hatósági felhasználás céljából.

- Igazolás kiállítása költségmentesség igénybevételéhez:
Ingó, ingatlan és gépjármű meglétének igazolása.

Az adók módjára behajtandó köztartozások beszedése

Azon köztartozások esetében, ahol a törvény az adók módjára történő behajtást rendeli el, a
társhatóság hátraléki kimutatás formájában megkeresi adóhatóságunkat a végrehajtást kérve.
Amennyiben a megkeresés tartalmazza a végrehajtási eljárás lefolytatásához szükséges
adatokat, akkor az eljárást megindítjuk, ellenkező esetben a kimutató szervnek hiánypótlásra
visszaküldésre kerül. A végrehajtás eredményéről a kimutató hatóság tájékoztatást kap.

Az adóügvi előadó által vezetett számlákról történő utalások

Az adóügyi előadó minden adófajtára (magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó,
gépjárműadó stb.) számlákat vezetnek. Az adóbeszedési számlákról az utalások a költségvetési
elszámolási számla javára történnek minden hónap 10. napjáig.
Az idegen bevételek elszámolási számláról a behajtásra kimutatott tartozásra teljesített
befizetések utalásra kerülnek a kimutató szerv felé.

Zárási összesítő készítése

Az adószámlák adatairól minden negyedév végén zárási összesítő készül. A zárás előkészítése
során az adatok ellenőrzésére, egyezőségének megállapítására kerül sor.
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Az önkormányzat költségvetését érintő ár-és díjtételeiről

69/201 6.(VlI. 11.) KéjDviselőtestületi Határozattal elfogadva.
A díjak 2016. július 15-től érvényesek.

A díjtételek az ÁFA-t taralmazzák!
Megnevezés Ár és díj tételek

Edénykölcsönzés 1 00,-FtJfőI garnitura
Szék kölcsönzés 200,-Ft/db
Sörpad kölcsönzés 2.000,- Ft/garnitúra/alkalom
Csővázas sátor Smx8m 20.000,- Ft/alkalom ± 20.000,- Ft kaució.
Hangos bemondás 200,-Ft] alkalom
Fénymásolás 20,-Ft/oldal

1 0,-Ft/oldal papír esetén
Fax 200,-Ft/oldal
Hirdetést felület 1270,-FtIm2Jév, de minimum 5000-Ft
Boldogházi Hírek 1200,-Ft/év

250,-Ft/db

MTZ traktor 8000,-Ft/óra
Toyota 125,-Ft/km (helyi temetéshez dijmentes)
Árokásó
Ju mz 19.050/ óra
Hyundai 6 350/ óra

Nagyterem 55000,-Ft/alkalom (AFA mentes) + fűtési díj
Kisterem 10.000,-Ft/alkalom (ÁFA mentes)

±elektromos berendezés használata (hűtő, fagyasztó,
micro, stb.) 2.000,- Ft/db/nap.

}Iiketésj árak: V
is

/7:’~’~ J1,;c’r
l/S oldal 800
2/8 oldal 1600
3/8 oldal 2400

55000,-Ft/ alkalom (ÁFA mentes), ha az igénybevétel 10 órát
Étkező bérleti díja meghaladja ±10000,-Ft takarítási díj, melyet minden esetben

meg kell fizetni

és
Az ebédlő óradíja 4000,-Ft/óra, de a bérbevevőnek mindenképpen 2 órát

a takarítási díjat, ami 10000,-Ft, ki kell fizetnie, ha az időszak a 10 órát nem haladja

Konyha bérleti díja 1500,-Ft/fő/óra (ÁFA mentes)
4000,-Ft/óra rezsiköltség

összkomfortos lakás 230/m2/hó
komfortos lakás 200/m2/hó

1/2 oldal
5/8 oldal
6/8 oldal
7/8 oldal
Egész oldal

3200

4000
4800
5600

6400~



Óvoda napközis ellátás
tízórai
ebéd:
uzsonna.

Szociális:
Önköltség:
0-28. 500
28501-60000
6000 1-

Önköltség:
0-28.500
28501 -60000
60001-

Vendégétkezés
ételmaradék:

352 Ft.
87 Ft
219 Ft.
46 Ft

Személyi térítési díj
650 Ft.
130 Ft.
300 Ft
430

770 Ft.
250 Ft.
450 Ft
550 Ft

650 Ft.
Vendégétkezés 20%-a ( 650 * 20% ) = 130 Ft.

Megnevezés Ár ás díj tételek
étkezési térítési díjak:
Általános iskola napközis
ellátás 502 Ft.

tízórai 97 Ft
ebéd: 347 Ft.
uzsonna. 57 Ft

1 .Közterületbe 10 cm-en
túl benyuló üzlethomlokzat
(portál), kirakatszekrény,
üzleti védő,
ernyőszerkezet
hirdetőberendezés (
fényreklám), cég és
címtábla m2-enkénti díj
tényleges felületre
vonatozik 250,-Ft! m2! hó
2. Árusitófülke, pavilon: 400,-Ft,’m2/hó
3. Pótkocsi, munkagép,
mezőgazdasági vontató: 1000.-Ft.!db/hó
4. Személygépkocsiként: 3.000.-Ft/hó

Teher- és különleges
gépjárművek, valamint
ezek vontatmányainak

1elhelyezésére: ‚ 50.-FtJm2!hó

Úszótanfolyam
medence bérletidíja: IOOÓÓ Ft! óra mindkét medence tekintetében



5, Önálló hirdető-
berendezések, táblák 500.-FtIm2/hó

Transzparensek
(felülete m2-ben): 50.-Ft!m2/nap
6. Epitési munkával
kapcsolatos építőanyag és
törmeléktárolás,
állványeihelyezés: 100.-Ft/m2/hó

Önerős magánlakás
épitésnél: (sávonkénti
időszakosan emelkedő
mértékű) 100.-Ft/m2/hó

30 napon belül: 100.-Ft1m2/hó
6 hónapig: 1 50.-Ft/m2lhó
6 hónapon túl: 200.-Ft/m2lhó
Egyéb esetekben: 200.-FtIm2/hó

7. Alkalmi éa
mozgóárusitás: 100.-Ft/m2/nap, de minimum 1.500.-Ft/nap

Vendéglátó-ipari
előkert: 400.-Ft/m2lhó

Üzleti szállítás
vagy rakodás alkalmázal
göngyölegek elhelyezése,
árukirakodás: 200.-FtIm2/hó
6. Kiállítás: 200.-Ft/m2/nap
9. Alkalmi vásár: 500.-Ft/m2/nap, Művelődési Ház - 10.000.-Ft/nap

Rendezvények, a
nem bevételes kulturális
rendzevények kivételével
(büfé): 1.000.-Ft/m2lnap

10. Közhasználatra még át
nem adott közterületnek
ideiglenes használata: 1 00.-Ft/m2/nap

Kemping díjak meghatározásárál

Kemoina beláoő: Gyermek
(14 év alatti): 400 Ft/nap
Diáklnyugdijas: 600Ftlnap
Felnőtt: 800Ft/nap
4 éves kor alatt ingyenes

Ervényes nappali diákigazolvánnyal, illetve érvényes nyugdíjas igazolvánnyal vehető

Sátor hely:
2 személyes: 300FtJnap
4 személyes: 400FtInap



Áramdíi~
sátor;
Lakókocsi/lakóautó hely;
Kutyadíj:
Idegenforcalmi adó (1 8év

300Ff/nap
700Ff/nap
300Ff/nap

Lakókocsi/lakóautó hely: 11000 Ft/nap

felett) 250Ff/nap ( külön rendeletben megállapítva)

Megnevezés Ar és díj tételek
Strandfürdő belépődíiak
Felnőtt: 800,-Ft/fő
Nyugdíjas, diák( 14-18
éves korig) 600,-Ft/fő
Gyermek ( 4-14 éves
korig) 400,-Ft/fő
5 alkalmas belépő
Felnőtt: 3000,-Ft/fő
Nyugdíjas, diák( 14-18
éves korig) 2500,-Ft/fő
Gyermek ( 4-14 éves
korig) 1 500,-Ft/fő
Családi belépő
2 felnőt+2 gyermek 2000,-Ft
További kedvezmény
16.00 órától - 19 óráig 50%-os kedvezmény
~iszakai nyitva
tartás:20.00-24.00 óráig
Belépődíjak:
Felnőtt: 800,-Ft/fő
Nyugdíjas, diák( 14-18
éves korig) 600,-Ft/fő
Gyermek ( 4-14 éves
korig) 400,-Ft/fő

Jászboldogháza, 2016.
július 11.

Szűcs Lajos sk
polgármester

Dr. Dinai Zoltán sk.
jegyző



Az önkormányzat költségvetését érintő ár- és dijtételekre

Fénymásolás

Alkalmi árusitás

Temető
Hirdetési felület

Jármű
MTZ traktor
Toyota
Hyundai

20,-Ft/oldal ( bruttó)
1 0,-Ft/oldal papír esetén ( bruttó)
1 .500.Ftlnap ( Áfa mentes)

Megnevezés Ár és díj tételek Javaslat
Művelődési_Ház

Nagyterem 55.000,-Ft/alkaom ( bruttó) + fűtés
Kis terem 10.000.-Ft! alkalom 2 óra időtartamig 8000.-Ft + Afa

2 órán felüli időtartalomra 10.000.-Ft+Áfa
Alkalmi vásárokra 10.000.-Ft! nap 10.000.-Ft! nap+ Áfa
Edénykölcsönzés 100,-Ft/fől garnitura ( bruttó)
Szék kölcsönzés 200,-Ft/db ( bruttó)
Sörpad kölcsönzés 2.000,-Ft! garnitura/ alkalom ( bruttó)

~. ‚ 20.000,-Ft/alkalom ( bruttó) + 20.000 FtCsovazas sator Smx8m ..kaukcio

Önkormányzat
Boldogházi Hirek 1200,-Ft/év ( bruttó)

250,-Ft/db ( bruttó)
Újság hírdetési árak
1/8 oldal 800-Ft( bruttó)
2/8 oldal 1 .600.-Ft( bruttó)
3/8 oldal 2.400.-Ft( bruttó)
1/2 oldal 3.200.-Ft( bruttó)
5/8 oldal 4.000.-Ft( bruttó)
6/8 oldal 4.800.-Ft( bruttó)
7/8 oldal 5.600.-Ft( bruttó)
1 oldal 6.400.-Ft( bruttó)

Konyha bérleti díja 1500,-Ft/fő/óra (ÁFA mentes) 1500,-Ft/fő/óra + ÁFA
4000,-Ft/óra rezsiköltség (bruttó)

Lakó ingatlan
összkomfortos lakás 230/m2/hó 300/m2/hó

Étkező bérleti díja

ha az igénybevétel 10 órát
meghaladja

ha sz igénybevétel 10 órát
nem meghaladja meg

1270,-Ft/m2/év, de minimum 5000,-Ft

8.0000,-Ft/óra ( bruttó)
1 25,-Ft/km (helyi temetéshez dijmentes)

6 350/ óra ( bruttó)

55000,-Ft! alkalom (bruttó), +10000,-Ft
takarítási díj, melyet minden esetben meg
kell fizetni

10.000,-Ft! alkalom (bruttó) +10000,-Ft
takaritási díj, melyet minden esetben meg
kell fizetni

1 .500.Ft/nap

10.000,-Ft/alkalom ±Áfa ‚ +10000,-Ft
takarítási díj, melyet minden esetben
meg kell fizetni



Az önkormányzat költségvetését érintő ár- és díjtételekre
I O~f2OI 8.(XILI 0) Képviselő Testületi Határozattal elfogadva

A díjak 201 9. január 1-től érvényesek

Megnevezés Ar és díj tételek
Művelődési_Ház

Nagyterem 55.000,-Ft/alkalom ( bruttó) + fűtés
Kis terem 2 óra időtartalmig 8.000.-Ft+ Afa / alkalom azaz bruttó 10.160.Ft

2 órán_felüli_időtartalomra_10.000.-Ft+Áfa_azaz_bruttó_12.700_Ft
Alkalmi vásárokra 10.000.-Ft± Áta/ nap azaz bruttó 12.700Ft.
Edénykölcsönzéa 1 00,-Ft/fől garnitura ( bruttó)
Szék kölcsőnzés 200,-Ftldb ( bruttó)
Sörpad kölcsönzés 2.000,-Ft] garnitura/ alkalom ( bruttó)
Csővázas sátor Smx8m 20.000,-Ft/alkalom ( bruttó) ± 20.000 Ft kaukció

Önkormányzat
Boldogházi Hírek 1200,-Ft/év ( bruttó)

250,-Ft/db ( bruttó)
Újság hírdetési árak
1/8 oldal 800.-Ft( bruttó)
2/8 oldal 1 .600.-Ft( bruttó)
318 oldal 2.400.-Ft( bruttó)
1/2 oldal 3.200.-Ft( bruttó)
5/8 oldal 4.000.-Ft( bruttó)
6/8 oldal 4.800.-Ft( bruttó)
7/8 oldal 5.600.-Ft( bruttó)
1 oldal 6.400.-Ft( bruttó)

Fénymásolás 20,-Ft/oldal ( bruttó)
1 0,-Ft/oldal papír esetén ( bruttó)

Alkalmi árusitás 1 .500.Ftinap ( Áfa mentes)

Temető
Hirdetési felület 1270,-Ftlm2/év, de minimum 5000,-Ft

Jármű
MTZ traktor 8.000 -Ft/óra ( bruttó)
Toyota 125,-Ft/km (helyi temetéshezdíjmentes)
Hyundai 6 350/ óra ( bruttó)

Étkező bérleti dMa
ha az igénybevétel 10 órát 55000,-Ft] alkalom (bruttó), ±1 0000,-Ft takarítási díj, melyet minden
meghaladja esetben meg kell fizetni

ha az igénybevétel 10 órát 10.000,-Ft ± Áfa / alkalom (bruttó) +10000,-Ft takaritási díj, melyet
nem meghaladja meg minden esetben meg kell fizetni

Konyha bérleti dija 1500,-Ft/fő/óra + Áfa
4000,-Ft/óra rezsiköltség (bruttó)

Lakó inqatlan
összkomfortos lakás 300/m2/hó
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Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.. ../2018.(...) önkormányzati rendelete

a tenietőről és a temetkezésről szóló
4/2010. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk
(2) bekezdés alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.*. (I) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. *. (3) bekezdés és a 41. ~.(3)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:

1.* A temetőről és a temetkezésről szóló 4/2010. (IV.28.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 2. ~ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(‘2,) A temetkezési szolgáltatási tevékenységet temetkezési közszolgáltatási szerződés alapján
külső szolgáltató látja el. A temetkezési közszolgáltatási szerzó’dést e rendelet 1. számú
melléklete tartalmazza.”

2.* A Rendelet 5.* (5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (5,) A köztemetőben alkalmazandó díjtételeket e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A
d(jakat az Onkormányzatpénztárában kell megfizetni.”

3.* Hatályát veszti a Rendelet 8.* (3) bekezdése.

4.* (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet I. számú melléklete lép.
(2) A Rendelet e rendelet 2. számú mellékletével egészül ki.

4.~ (1) Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.

Szűcs Lajos Dr. Dinai Zoltán
polgármester jegyző

1. számú melléklet



Közszolgáltatási szerződés

2. számú melléklet

A köztemetőben alkalmazandó díjtételek:

A díjtételek az ÁFA-t taralmazzák!
Megnevezés Ár és díj tételek

Sírhely megváltás 1 8000,-Ft/25 év (II. sírhely)
15000,-Ft/25 év (I. sírhely

Hűtőkamra haszn 3000,-Ft/48 óra
Villanyáram haszn 3000,-Ft/nap



Jászboldogbáza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/201 8.(XII.1 1.) Önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezésről szóló
4/2010. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászbolclogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk
(2) bekezdés alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.*. (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. ~. (3) bekezdés és a 41.
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:

1.~ A temetőről és a temetkezésről szóló 4/2010. (IV.28.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 2.* (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A temetkezési szolgáltatási tevékenységet temetkezési közszolgáltatási szerződés alapján
külső szolgáltató látja el. A temetkezési közszolgáltatási szerződést e rendelet]. számú
melléklete tartalmazza.”

2.* A Rendelet 5.* (5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A köztemetőben alkalmazandó d~jtételeket e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A
d(jakat az Onkormányzatpénztárában kell megfizetni.”

3.* Hatályát veszti a Rendelet 8.* (3) bekezdése.

4.~ (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet I. számú melléklete lép.
(2) A Rendelet e rendelet 2. számú mellékletével egészül ki.

4.* (I) Ez a rendelet 2019. január I. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.

S:
polgármester

Kihirdetve: Jászboldogháza, 2018. december 11.

Dr. Dmai Zoltan
jegyző

Dr.D~ aiZolt’
jegyző \

Jászboldogháza, 2018. december 1

$
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KEGYELET~ KÖZSZOLGÁLTATÁS~ SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Jászboldogháza Községi Önkormányzat

székhelye: 5144 Jászboldogháza, Rákóczi út 27.

Adószárna: 15732853-2-16,

képviseletében eljár: Szűcs Lajos polgármester, mint megbízó, (a továbbiakban
Önkormányzat), másrészről:

SELENA Kft. LUSTA Temetkezési Szolgáltatás

székhelye: 5100 iászberény, Kápolna u. 23.,

cégjegyzékszáma: Cg. 16-09-002431,

adószáma: 11263957-2-16,

képviseli: Nagy Gábor ügyvezető, mint üzemeltető (továbbiakban SELENA KfL)

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1) A tevékenység gyakorlásának helyei:
Jászboldogháza belterület 884 helyrajzi számon nyilvántartott Köztemető.

2) Az ellátandó tevékenységek felsorolása: temetőbe szállított elhunyt hűtése,
ravatalozása, az elhunyt temetőn belüli szállítása, a havaknak az erre szolgáló
berendezéssel történő szórása, urnaelhelyezés, sírásás, sírhelynyitás, sírbahelyezés,
visszahantolás, újratemetés ás exumálás, és ezen tevékenységekkel kapcsolatos
tevékenységek ellátása, mint temetkezés szolgáltatói feladatok ás a szakszemélyzet
biztosítása. (a továbbiakban: az temetkezés szolgáltatói által biztosított szolgáltatás).
A SELENA Kft. karbantartja a halotthűtőt, a ravatalozó kegyeleti kellékeit, melyet
szükség szerint cserél.
Ha más temetkezési szolgáltatás szállít elhunytat, a SELENA Kft. biztosítja a temetkezés
szolgáltatói szakszemélyzetet és szolgáltatást.

3) Teljesítés módja ás ideje: Jászboldogháza Községi Önkormányzat Temető rendelete
szerint folyamatos rendelkezésre állással.

4) A feladat mennyiségi ás minőségi követelményei: iászholdogháza Községi
Önkormányzat Temető rendelete.



1. számú melléklet

Közszolgáltatási szerződés

2. számú melléklet

A köztemetőben alkalmazandó díjtételek:

A díjtételek az ÁFA-t tartalmazzák!
Megnevezés Ár és díj tételek

Sírhely megváltás 18000,-Ft/25 év (II. sírhely)
15000,-Ft/25 év (I. sírhely

Hűtőkamra haszn 3000,-Ft/48 óra
Villanyáram haszn 3000,-Ft/nap
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Beszámoló a 2018. március 1-tál 2019. február 28.-ig tartó közfoglalkoztatásról

Jászboldogháza Község Önkormányzata az alábbi közfoglalkoztatási programok keretében
foglalkoztatott dolgozókat.

1. Közútbálózat javítása

Jászboldogháza Község önkormányzatának a 6 1602/30/00242 azonosító számú Hatósági
szerződés alapján 15 fő folyamatos foglalkoztatására nyílt lehetőség 2018. március 1-től 2019.
február 28.-ig.

A támogatás mértéke: 20.143.782.-Ft.

Ezzel a programmal az önkormányzati fenntartású közúthálózat környezetének rendezését, az
útpadkák rendbetételét, az ott elhelyezkedő növényzet, sövény nyírását, megfelelő ritkítását
valósítottuk meg, illetve kátyúzási, aszfaltjavítási munkálatokat is végeztünk. Jászboldogháza
belterületi közúthálózata nagyrészben aszfaltos a többi zúzottköves. A téli időszakban az
időjárás okozta (víz, fagy) károk helyreállítására fordítjuk a figyelmet. A repedésekben
beszivárgó viz, a fagyást követően kátyúkat képez. Ezen hibákat- az időjárás függvényében-
folyamatos ellenőrzéssel ésjavítással kívántuk megszüntetni.

Önkormányzat megtakarítás összege:4.037.562.-

3. Mezőgazdaság

Jászboldogháza Község önkormányzatának a 61602/30/00243 azonosító számú Hatósági
szerződés alapján 8 fő folyamatos foglalkoztatására nyílt lehetőség 2018. március 1-től 2019.
február 28.-ig.

A támogatás mértéke: 12.479.744-Ft.

Az önkormányzat 12 hónapon keresztül 8 fő közfoglalkoztatásával lehetőség nyílt a korábbi
években elkezdett mezőgazdasági program tovább folytatására. A szántóföldi
növénytermesztésben búza termesztését, a fóliasátras zöldségtermesztést tovább folytattuk,
ahol retket, paradicsomot, paprikát, uborkát a külterületi konyhakertben borsót, petrezselymet,
főzőtököt, fokhagymát, sárgarépát, fűszerpaprikát, burgonyát, vöröshagymát, batátát, zellert,
csemegekukoricát, sütőtököt termeltünk. A közfoglalkoztatottak végezték el a 2014 év végén
telepített 2 hektáros — önkormányzati tűzifaellátást célzó — energetikai fásítás növényápolási
munkálatait is. A településen működő 200 fős közkonyha részére 586 kg terményt sikerült
megtermelni, ami mintegy 121.090.-Ft megtakarítást jelentett az önkormányzat számára. Ezen
felül 9.806 kg helyben termelt zöldség került kiosztásra a szociálisan rászorulók között
953.390.-Ft. értékbe, és az idei évben 1.236.877.- forint bevétel keletkezett értékesítésből.

Az előző évi közmunka programban vásárolt preciziós művelésre alkalmas kistraktor
munkaeszközöket bővítettük a 2018. évi programban nyomáspermetezővel, tárcsával,
töltögettő ekével és kombinátorral, valamint szántó földi permetezőt és utánfutót is sikerült
beszerezni.



A programban elért megtakarítás: 3.560.180.-Ft’

A programban elért árbevétel: 1.236.877.-Ft.

3. Nyári diákmunka:

Jászboldogháza Község Önkormányzata sikeresen pályázott „nyári diákmunka elősegítése”
elnevezésű programra. A pályázat keretében 20 fő diák 1 hónapos foglalkoztatására nyílt
lehetőség 2018.július 1-től- 2018. augusztus 31.-ig.

A diákok önkormányzati intézményekben végeztek adminisztratív illetve karbantartási
feladatokat.

A diákok hasznos tapasztalatokat szerezhettek a munka világában. A programban való
részvétellel megszerzett munkabérek pedig komoly segítséget nyújtanak az iskolakezdéskor
felmerülő költségek finanszírozásához. A program rövid időtartama ellenére hasznosnak
tekinthető, hiszen megabiztosságot szereztek a diákok munkakörnyezetben is.

A támogatás mértéke: 2.473.660.-Ft.

4. Ifjúsági Garancia rendszer GINOP:

Jászboldogháza Község Önkormányzata sikeresen pályázott az i~úsági Garancia GINOP-5.2. 1-
14-2015-00001 programra, 2018.09.01.-2018.ll.29.-ig terjedő időtartamra I fő támogatására.
A program olyan 25 év alatti fiataloknak nyújt segítséget, akik nem dolgoznak és oktatásban,
képzésben sem vesznek részt, számukra a foglalkoztatási szolgálatnak meghatározott időn belül
valamilyen konkrét lehetőséget kell felajánlania az elhelyezkedésre, a munkatapasztalat
szerzésre, vagy a tanulásra. A Fiatalok a kormányhivatalokon és járási hivatalokon belül
működő Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálaton keresztül léphetnek be a rendszerbe és vehetik
igénybe a segítséget.

A támogatás mértéke. 529.602.-Ft.

5. TOP-5.1.2.-15JN1 2016-00004:

Jászboldogháza Község Önkormányzata sikeresen pályázott a TOP-S. 1.2-l 51N1 -2016-00004
programra, 201 8.04.04.-20l9.04.09.-ig teijedő időtartamra 1 fő támogatására.

A program közvetlen célja a munkaerő-piac bővítése, a célcsoport elhelyezkedésének segítése
és a munkaerőpiaci kooperációk erősítése foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési
együttműködések támogatása révén. A projekt ösztönözni igyekszik a helyi foglalkoztatási és
gazdaságfejlesztési kezdeményezéseket.

A támogatás mértéke. 1.725.583.-Ft.



Közfoglalkoztatás Támogatás Bértámogatás Dologi Támogatott Érintett
mértéke forintban költség létszám létszám
forintban támogatás

forintban

Közúthálózatjavítása 9.407.807 7.710.732 1.697.075 15 17

Mezőgazdaság 20.143.782 16.106.220 4.037.562 8 8

Nyári Diákmunka 2.473.660 2.473.660 0 20 20

GINOP 529.602 529.602 0 1 1

TOP 1.729.583 1.729.583 0 1 1

összesen 34.284.434 28.549.797 5.734.637 45 47

~tC&c,~
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Beszámoló
2018. évi fejlesztésekről, pályázatokról

Elnyert/pályázott Int:
Projekt címe Státusz összeg kerekítve HUF %

TOP-3.2.1-15-JNI.-2016-00009, Elszámolás alatt 100.000.000 100
„Komplex energetikai fejlesztés a
jászboldogházi
közintézményekben”

VP6-7.2.1-7.4.1.3-16” Elnyert 42.000.000 90
Jászboldogházi piac
infrastrukturális fejlesztése és az
iskolai, óvodai étkező bővítése

Belterületi utak, járdák felújítása Elnyert 15.000 95
(hazai forrású pályázat:
Belügyminisztérium)

A Helyi önkormányzatokért Elnyert 1.600.000 100
felelős miniszter az
Államháztartásért felelős
miniszterrel közösen pályázati
kiírást hirdetett „A kistelepülési
önkormányzatok alacsony
összegű fejlesztésének
támogatására” A pályázat tárgya:
Belső temető közlekedési út
felújítása

GINOP -3.3.1-16-2016-00001, Elnyert Informatikai eszközök 100
Digitális Jólét Programok kb. 1.500.000 Ft.
Fejlesztése — Informatikai értékben
eszközökre pályázat- eszközök
megérkeztek, jelenleg képzés
része zajlik

Bethlen Gábor Alap- Elnyert Testvértelepülési 100
Testvértelepülési kapcsolatok pályázat
ápolása Hagyományok

hétvégéje+ erdélyi
kirndulás_500.000_Ft

Bölcsődei fejlesztési program Elbírálás alatt 24.000.000 95
2018.- 8 fős mini bölcsőde
kialakítása az óvodában



Beszámoló
2018. évi fejlesztésekről, pályázatokról

- LEADER térségek közötti Elbírálás alatt 7.112.000 100
együttműködés
rendezvénysátrak és
terepsegwayek

- LEADER turisztika- további Elbírálás alatt 12.000.000 60
kishézak építése ás strandos
eszközbeszerzések

- LEADER rendezvény- Strand napja Elbírálás alatt 2.000.000 85
( Civil nap ) 2019

- LEADER rendezvény- Elbírálás alatt 2.000.000 95
Hagyományok hétvégéje 2019

- LEADER kulturális örökség Elbírálás alatt 9.996.000 85
megőrzése- templom belső
felújítása

- Vp külterületi utak fejlesztése Fellebbezés alatt 9.200.000 90
( Jászberénnyel partnerségben) ( csak az 504-es ( ez a ZETOR traktor ára,

HRSZ-ú út mely projektmentés
támogatott + a alatt áll )

~__________________________________ gépek)

Jászboldogháza, 2018. 12. 04

Szűcs Lajos polgármester
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. Napirend

Jászboldogháza Községi Onkormányzat
Képviselő-testületének

2019. évi munkaterve

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzata
alapján 2018. évi munkatervét az alábbiakban határozza meg:

I.
Az önkormányzat munkatervének alapja

Az önkormányzat alapvető feladatait

— Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
— az önkormányzat Képviselő-testülete feladatait és hatáskörét megállapító törvények,
— az Európai Unió hatályos jogszabályai szabta követelmények,
— az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata,
— az önkormányzat ciklusprogramja,
— az önkormányzat által vállalt kötelezettségek
határozzák meg.

II.
A Képviselő-testület ülésén

1. A végrehajtásért felelős személyek beszámolnak a Képviselő-testület lejárt határidejű
határozatai végrehajtásáról.

2. A Polgármester beszámol a Képviselő-testület két ülése közötti időszakban tett intézkedéseiről,
az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről és tájékoztatást ad a fontosabb eseményekről.

3. Az önkormányzati bizottságok Elnökei beszámolnak a Képviselő-testület által átrubázott
hatáskörben hozott döntéseikről.

4. A Jegyző tájékoztatást ad az önkormányzat feladat- és hatáskörét érintő jogszabályokról, a
hatósági munka fontosabb eseményeiről.

„.



. Napirend

A Képviselő-testület üléseinek tervezett időpontjai és napirendjei

2019. február 11. 15.00 óra

1. Előterjesztés az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi pénzügyi tervének és kötelező
előirányzatainak megállapításáról, a költségvetésről szóló rendelet megalkotásáról

Előadó: Szűcs Lajos polgármester

2019. március 18. 15.00 óra

1. Előterjesztés közbeszerzési terv elfogadásáról
Előadó: jegyző

2. Tájékoztató a település közbiztonságának helyzetéről
Előadó: Jászberényi Rendőrkapitányság Vezetője

3. Beszámoló a település tűz elleni védekezéséről, műszaki mentésről, és a tűzoltóságról, a többször
módosított 1996. évi XXXI. Tv. 30. ~ (5) bekezdése alapján
Előadó: Katasztrófavédelnii kirendeltség-vezető

2019. május 27. 15.00 óra

1. Előterjesztés az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról
szóló beszámoló és a zárszámadási önkormányzati rendelet elfogadásáról

Előadó: polgármester

2. Előterjesztés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatahrnk ellátásáról
Előadó: jegyző

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója

3. Belső ellenőrzési beszámoló
Előadó: jegyző

2019. szeptember 16. 15.00 óra

L Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás
megtárgyalására
Előadó: polgármester

2. Előterjesztés 2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való
csatlakozás megtárgyalására
Előadó: polgármester

3. Tájékoztató a Strandfürdő 2019. évi működéséről
Előadó: polgármester

2019. november 18. 15.00 óra
1. Előterjesztés belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Előadó: jegyző
3. Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló rendelet —tervezet megtárgyalására

Előadó: jegyző
4. Bursa pályázatok elbírálásáról

Előadó: polgármester

2019. december 10. 15.00 óra



. Napirend

1. Beszámoló fejlesztésekről, pályázatokról 2019. évben
Előadó: polgármester

2. Beszámoló a Közmunkaprogram 2019-ban elvégzett feladatairól
Előadó: polgármester

3. Beszámoló az önkormányzat 2019. évi adóügyi tevékenységéről, az adóbevételek teljesítése
érdekében tett intézkedésekről és az adóbevételek felhasználásáról.

Előadó: jegyző
4. Előterjesztés a Képviselő-testület 2020. évi munkarendjéről

Előadó: polgármester
Iv.

Szervezési feladatok

A napirendi pontok előadói részére a munkatervi kivonatot meg kell küldeni és a testület ülése előtt 30
nappal meg kell keresni a napirend előkészítésével kapcsolatban.

Felelős: polgármester

Jászboldogháza, 2018. december 10.

A munkatervet kapják:
1. Képviselő-testület tagjai H.
2. Önkormányzati Bizottságok nem képviselő tagjai H.
3. Költségvetési szervek vezetői l-I.
4. Napirendi pontok előadói

Szűcs Lajos
Polgármester

A munkatervet a Képviselőtestület a /2018. (XII. 10.) számú Képviselőtestületi Határozattal
fogadta el.

Dr. Dinai Zoltán

jegyző
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ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET
JÁSZBOLDOGHÁZA

JELENLÉTI ÍV

\rn~
1. Joó-Kovács Balázs

2. Kobela Margit

3. Menyhárt Ernő

4. Dr. Pap Béla

5. Szűcs Gergely ~~.

‚ .6. Vamosi Norbert

7. Szűcs Lajos

8. Dr. Di.nai Zoltán

Jászboldogháza, 2018. december 10.


